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  גידול בצל מבצלצולי	
   ;מדרי� ירקות �נביל עומרי  ;שושניי	ממ"ר  � אלי מרגלית

  מדריכת הגנת הצומח � תמר אלו�
  

  הקדמה
והתפתחות הנו�  שתילת הבצלצולי�ש , משו�ומבחינת עונת גידול יוחדהבצל הסתווי מ

זמ� חשיפת הצמח לאור� מש� יו� קצר. נדרש הבשלה לצניחה ובעוד של ;יו� ארו� ותשדור
צניחה ה ,התבצלותה לעע ישפמ, ז�בהתא� לו ,יו� מוגדר בטמפרטורה השוררת באותה תקופה

לפיכ�, יש חשיבות רבה למועד השתילה המדויק של הבצל הסתווי באזורי הגידול  .בשלההוה
איחור רב במועד השתילה או סתיו קר מהרגיל עלולי� לגרו� להמש� הגידול  השוני�.

הווגטטיבי ולהפרגה לקראת האביב. סתיו ח� מהרגיל או מועד שתילה מוקד� מדי יגרמו 
להקדמה משמעותית בצניחה ובהבשלה וליבול נמו�. הבצל הסתווי הנשתל מבצלצולי� מבשיל 

  � להבשלתו.ומיועד לשיווק סמו סמר�בחודשי� דצמבר
  

  בחירת החלקה
גידול  מכלחמש השני� האחרונות �בארבע נקייהצריכה להיות לשתילה חלקה המיועדת ה

 ,נמטודות חופשיותב נגועהממשפחת השושניי� (בצל, שו�, לו�). חשוב לבדוק שהחלקה אינה 
לו קוטלי עשבי	 השתמשו ייש לבדוק בא, בנוס� .ובגומא הפקעי� (סעידה) מחלות קרקעב
לא לגדל על כרב של שעלולות לגרו� נזקי�. עדי� המחשש לשאריות  הקודמי	 ידולי	בג

  ועל כרב של דגניי� מחשש לריזוגליפוס. ,אדמה מחשש לספיח תפוחי
  

  הכנת הקרקע
משתת מסוג בקיימות ערוגות קבועות, מעבדי� א� חורשי� את הקרקע ומסמני� ערוגות. 

י� את הרגבי� ומפזרי� קומפוסט ודשני� משתת רוטט. מחליקי� ומפוררבפראפלאו או 
  כימיי� (במידת הצור�) על פני הערוגה. משקי� השקיה טכנית ומתחחי� לבניית הערוגה.

  
  חיטוי קרקע

 כ�ולהדבירה  כדיות מחלת השורש הוורוד, מומל" לבצע חיטוי סולרי הימצאכאשר יש חשש ל
פריסת  שבועות. 5מש� באוגוסט � יוליפתוגני� שוני� ועשבי בר. החיטוי יבוצע בחודשי�  תלהדבר

 מ"ק/דונ�). 15�20 ות בהמטרההפלסטיק תיעשה על פני ערוגה לחה (בעת הצור� יש להשק
מי� במהל�  פתהערוגות לפני פריסת הפלסטיק תאפשר הוס פני ת הטפטו� עלוהנחת שלוח

גוע לא לפכדי ש ,בלילה ותהשקל "(מומל ד את יעילות החיטויותקופת החיטוי ותשפר מא
 יהועובי ',מ 1.5�1.6 הוא יריעת הפלסטיק לחיפוירוחב . � היו�)הלהקרקע במ בהתחממות

תוס� .  u.v.a�מונע התפרקות בקרינת השמש הלהכיל חומר צרי� מ"מ. הפלסטיק  0.02�0.03
חיטוי במתא�  אפשרות נוספת היא את יעילות החיטוי. " ליריעה עשוי לשפרדריפ יאנט" של

�שוני� ועשבי פתוגני�  נמטודות חופשיות, כ� להדברת) להדברת המחלה וומיווד סודיו� (אדיג
יתר על כ�, א� ידוע על חלקה בעייתית במיוחד (מבחינת עשבייה או מחלה), נית� להשתמש  .בר

(�  סולרי.הבנוס� לחיטוי  ,ג� בתכשיר מתא� סודיו� במינו� מופחת (חצי מינו
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  זיבול ודישו�
הקרקע, ולכ� רצוי לבחור בקרקעות פוריות. בשדות שקיבלו זבל  הבצל מגיב היטב לפוריות

ק"ג לדונ�  400� מ"ק זבל אורגני או ב 2�3אורגני בגידול הקוד�, נית� להסתפק בתוספת של 
מ"ק  5כופתיות. בחלקות אשר לא קיבלו זבל אורגני בשני� האחרונות, הכמות המומלצת היא 

בשו� מקרה אי�  .גני שעבר תהלי� קומפוסטציהזבל אוררק בבמקרי� אלו יש לבחור  לדונ�.
 מחשש לאילוח השדות בגורמי� בלתי רצויי�. תוספת של דשני ,זה לפזר זבל שלא עבר תהלי�

יש להשלי� עד לרמה  �  זרח� כלהל�: ,כימיי� תינת� בהתא� לתוצאות בדיקות הקרקע יסוד
יליו� (כאשר הבדיקה במיצוי חלקי מ 12יש להשלי� עד לרמה של  �  אשלג� ;חלקי מיליו� 25של 

  .'ק"ג צרו� לד 30חנק� יינת� כדש� ראש במהל� הגידול בכמות מצטברת של  ;קלציו� כלוריד)
  

  השקיה
בכל מקרה, בתקופת ההנבטה רצוי  טפטו�.בממטירוני� או ב ,בממטרות שהעיההשקיה ת

 קיהתינת� השבאדמות קלות , כשלהשתמש בממטרות או בממטירוני� ולהשקות מדי יו�
  .באדמהבמהירות הבצלצולי�  תלהשרש ,שלוש ביו�� פעמיי�

  

  מקור הבצלצולי	 ובריאות	
עד אמצע  מתחילת ינואר זרעונהשטחי� שותלי� בצלצולי� שמקור� במשתלות ש יתרבמב

לכ�  ארוכה יותר, תרדמת� � זרעו מאוחר נחודש פברואר. סביר שבצלצולי� ממשתלות ש
  .וחלק� עלול א� להירקב ,רב ימש� זמ�ולהלבלוב� עלול להתעכב 

נזרעו מקור הזרעי� ש מהו בדוקלולכ� יש  ,מקור אמי�מבצלצולי� שימוש בחשוב להקפיד על 
מיני ו) root Pinkו שורש ורוד (מכ ,ממחלותנקיי� הבצלצולי� . כמו כ�, יש לוודא כי במשתלה
ונמטודות   Rhizoglyphus callaeכאקריות קרקע מסוג ,מזיקי קרקעמו חיידקי�מ, פוזריו�

קיימי� בישראל ועלולי� להיות מופצי� הללו � הפגעי כל; Ditylenchus dipsaciגבעול מסוג 
הימנעות מנגעי� יעילה ואמינה יותר מכל שיטות הבצלצולי� נגועי�. חשוב לזכור ש באמצעות

בצלצולי� לשטחי� שעברו בהחדרת נגעי� מההדברה והחיטוי. סכנה גדולה עלולה להיגר� 
  וי קרקע.חיט

  

  זני	 ומועדי שתילה
  25.8�20.9  בית אלפא

  (בצלצולי� קטני�)  15.11�5.12, 15.9�1.10  אורי
  25.8�8.9  )781עדה (

  25.8�10.9  *גובי
  25.8�10.9  *וולקנה

  25.8�8.9  מטה ארי (אדו�)

ע# לגבי וו, ובשלב זה רצוי להירבאינו  ש לציי� כי הניסיו� ע	 הזני	 הללו באזורי	 השוני	י*
  ועד שתילת	 בכל אזור.מ
  

  עומד
  ).שורות 6 � (באזור הערבה 5מספר השורות לערוגה יהיה 

  מספר בצלצולי	 למטר שורה ר#  קוטר בצלצול (מ"מ)
24�16  12  
28�24  11�9  
32�28  10�8  
36�32  8�7  

היבול הסופי. רצוי להימנע משתילת בצלצולי� על גודל הבצלצול משפיע על ההתפצלות ו
 �הבצלצולי� הקטני� מתפצלי� בדר� כלל לשניי�,  בז� בית אלפא מ"מ. 16�משקוטר� קט
את  .לשניי� רקמתפצלי� בז� אורי הבצלצולי�  ארבעה בצלי�.ל ואלשלושה  � והגדולי� יותר 
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בשאר הזני�  מש� התפתחות� ארו� יותר.כיוו� ש ,ראשוני� שותלי�הקטני� הבצלצולי� 
  בצלצולי� לדונ�. 32,000 הגיע לעומד שלצוי לבזני� וולקנה וגובי ר .דוההתפצלות מעטה מא

  .בכל אזור הבצלצולי	 ע# לגבי המועד ועומדווחשוב להי הערה:
  

  אופ� השתילה
מעל נמצא כאשר צוואר הבצל  ,במקומוכראוי  ממוק�בשיטה זו כל בצלצול  � ידניתשתילה 

ציאל היבול פוטנ נית� לחסו� במי�.בשלב זה ו ,הצצה אחידה ומהירה יחסיתה .פני האדמה
אסי� היבול עשוי להיות  ,כמו כ� יותר מאשר בשתילה ממוכנת. י�להיות גדול י�ואיכותו עשוי
  ימי עבודה. 3� כדונ� כל ללשתילה נדרשי�  מוקד� יותר.

אמנ� . באדמה כיסוי מועט מאודוס"מ  1�שתילה רדודה לעומק של כ � שתילה ממוכנת
שתילה עמוקה מדי ופגיעה מכנית בבצלצולי	  �אחשו� מדי עלול לקבל מכות שמש,  בצלצול

מומל" לעבור לאחר הנעיצה  את התפתחות מחלת הבוטריטיס (ריקבו� צוואר הבצל). ועודדי
  מעגלה חלקה להבטחת הצנעה טובה ואחידה של כל הבצלצולי�.ב
  

  הגנת הצומח
 עופותחלקות ירוקות בשלהי הקי" הח� והיבש או בראשית הסתיו ה� מקור למשיכת חרקי�, 

לרוב ה� האקלימיי� התנאי� בעונות אלה אמנ�  נזקי�.העלולי� להסב רי� אחחיי�  בעליו
השקיה  ו�.נ להתפרצות מחלות וויסתה האוויר מזגמסוימי� מתאי� אזורי� בחו� ויובש, א� 

. השקיה להתפתחות המחלות סיכויהאת ובהמטרה מגבירה את רמת הלחות בתו� הנו� 
� היו� הטמפרטורות הלבמשו� שמ ,הבוקר המוקדמות עדיפהבמהל� הלילה או בשעות 

  . לאור� זמ�נשמר יבש הנו� הו ,עולות
  

  זבוב הבצל
ובוקעות לאחר יומיי�. הזחלי�  ,סמו� לנבטי הבצלבביצי זבוב הבצל מוטלות על פני השטח 

 �י� נזק המתבטא בהצהבת העלי� סב, חודרי� אליו ומצוואר הבצלמתקדמי� לכיוו
בחודשי�  ,ודור שני בחור� ,הזבוב מקי� שני דורות בתנאי האר": דור אחד בסתיוההיקפיי�. 

חומק מהזבוב, א� הז�  ,הנשתל בראשית חודש ספטמבר ",בית אלפא"פברואר. בצל � ינואר
 .ע� שתילת הבצלצולי� מיד חשוב לטפל אלואחריו נפגע ממנו, ולכ� בשדות להנשתל  "אורי"

� בהיסטוריה האזורית. ככלל, בהגיע הבצל לעובי עיפרו� אי� מספר הטיפולי� ודחיפות� תלויי
  ות נזק.סבמשמעות לזבוב, ופגיעות מאוחרות כמעט שאינ� מ

  
  תריפסי	

עד רדת הגשמי� עלולות האוכלוסיות לגדול מאוד לכדי ו ,התריפסי� פעילי� מאוד בסתיו
י התריפס מעביר כ . נמצאעשרות ומאות זחלי� ובוגרי� לצמח, דבר המביא להחוורת העלי�

לאובד� של נזקי� אלו גורמי� להיחלשות הצמח ו .IYSV)(לצמח את וירוס הניקוד של האירוס 
זחלי�  1�5על  עלהלא תשאוכלוסיות התריפסי�  קפיד על כ�חלק מהיבול. אי לכ�, יש לה

א� מומל"  .לצמח באמצעות ריסוסי� קבועי� בתכשיר אחד או בתערובת של שני תכשירי�
כאשר התריפסי�  ,רצוי לרסס בשעות הצהריי�חשוב לבצע זאת.  ,שטח לתכשירלהוסי� מ

כדי להבטיח חדירה  ליטר לדונ� 40לפחות בנפח של לדאוג לריסוס ו ,נמצאי� בשיא פעילות�
חשוב להיווע" במדריכי הגנת  .טובה של התכשיר לתו� העלי�, ש� נמצאת אוכלוסיית המזיק

  .תריפסי�יישו� יעיל של התכשירי� וקטילה טובה של ה הצומח והמיכו� באזור, כדי להבטיח
  

  מחלת הקימחו�
 דולעתי� רחוקות מאאנו נתקלי�  � בקעת הירד�, בית שא� ועמק חרוד  �באזורי� החמי� 

בשדות  ובעיקר ,במחלה המתבטאת בכתמי� לבני� על העלי�, לרבות במוקדי� בשדה
למחלה אי�  .ממחלה זוהנפגע העיקרי  הוא "בית אלפא"הז�  .�תכו �שוימפותחי� ובעקבות ד

  ער� כלכלי והיא אינה מחייבת טיפול. 
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  מחלת הכשותית
המחלה אינה שכיחה בבצל בסתיו, א� צפויה להופיע ע� רדת הטמפרטורות. המועד המוקד� 
ביותר שבו נצפתה היה בחודש נובמבר. המחלה שייכת למחלקת פטריות האצה (פיקומיציטיס) 

קר טל ובה� נפו" בבשבאזורי� המחלה נוטה להתפר" ה ומי� חופשיי�. האוהדות לחות גבוה
ע� ירידת טמפרטורת  מניעהיותר מאשר באזורי� יבשי�. מתחילי� בטיפולי ה ,על פני העלי�

מעלות צלזיוס. ע� גילוי המוקד הראשו� באזור מומל" לטפל בכל השדות  20� היו� מתחת ל
באביב קיי� קושי רב  לעתי� .קוטלי כשותיתשל הייעודי� הסיסטמיי�  התכשירי�באחד מ

שני תכשירי� בטיפול  שלבולכ� חשוב ביותר כבר בתחילת הטיפולי� ל ,הדביר את המחלהל
ג� כדי למנוע עמידות ולהשיג  ,וכ� לבצע אלטרנציה בי� המשפחות הכימיות השונות אחד

שלא  כדי ,מדבקי� בשילוב משטחי� אולרסס בטיפות מי� זעירות  ביותרב וחש .הדברה יעילה
  תהיה נגירה רבה והטיפות יישארו צמודות לעלי�.

  
  מחלת הסטמפיליו	

לרוב בטמפרטורות  ,בסתיו המאוחר תברוא� בשני� האחרונות ג ,המחלה שכיחה באביב
נזקי� ישירי� בבצל. המחלה מתחילה ככת� נקרוטי  סבהמו ,בינוניות ובממטרי� פזורי�

 �בסוללהתפשט לאור� העלה ולגרו�  לולעסגולה. הכת�  הילהנוצרת סביבו מהול� וגדל וה
טיפולי� בהתא� את הולכוו�  מחלהה ע� זאת, יש לעקוב אחר התפתחות להתייבשות הנו�.

מחלת  תמניעל� ג� עייסילממצאי� בשטח. הטיפולי� הניתני� למניעת מחלת הכשותית מ
  הסטמפיליו�.

  
  מחלת הבוטריטיס

(שלא קיימת סברה הגשמי� בקמילת העלי� ההיקפיי�.  מבחיני� בעיצומ� של בבצל חורפי
 (�נפוצה פטרייה זו  .על ידי הפטרייה בוטריטיס סקואמוזה התופעה נגרמתשהוכחה עדיי

מומטרי� ומזג אוויר לח. לעתי� התופעה שדות  צפופי�, שני� גשומות, שדותתנאי� של ב
שנערכי� להדברת כשותית, כ ..Erwinia sppהינה שילוב של הפטרייה ע� החיידק המתוארת 

בוטריטיס. באזורי� שבה� התופעה שכיחה  ה�כשותית וה� יש לבחור בתכשירי� שידבירו 
  ת.יש לשקול מת� טיפולי� מיוחדי� בקוטלי בוטריטיס או לשלב� בקוטלי כשותי ,מאוד

, Botrytis allii � הידועה בש� "ריקבו� צוואר הבצל"  ,פגעה מחלת הבוטריטיס 2005בחור� 
 .המחלה בשני� האחרונות לא נצפתה שדות הבצל.לה נזקי� קשי� הסבשטחי� רבי� וב

 על פי ריקבו� המכוסה תפטיר המתפתח באזור צוואר הבצל. בי� גלדי יהוילז נתניתמחלה זו 
  קשיונות בי� הגלדי� שצבע� הופ� חו�. ומופיעות הבצל באזור הפגיעה מתפתח תפטיר 

  
  הדברת עשבי	 

אוקסיפלורפ� תכשיר מטפלי� ב ולאחר השקית ההנבטה הראשונהצולי� לאחר שתילת הבצל
 ) בהתא� להמלצות. מרססי� את כל השטח וממטירי� להנבטה ולהצנעת החומרודומיוגול (
מידת הנזק הנגרמת לבצל קטנה יותר; כ� . ככל שהבצלצול גדול יותר, מ"ק לדונ� 30 �כ

 ת הקרקעעלי הבצל העוברי� דר� שכבגע עלולי� להיפכלומר, א� שותלי� בצלצולי� קטני�, 
המרוססת בגול. הנזק חול� ע� הזמ�, והבצל מפתח עלי� חדשי� ומתאושש מהר. גול (או 

גליל) הוא תכשיר נדי�, כ� שבהיותו מיוש� בקי" או באזורי� חמי�  ,גליג�, גלאו�, אוקסיגל
 .הקצרתהיה ספח לקרקע ופעילותו ייתנד�, החומר שבו עלול לההסולבנט 

  
        בברכת עונה פורייה ומוצלחת! בברכת עונה פורייה ומוצלחת! בברכת עונה פורייה ומוצלחת! בברכת עונה פורייה ומוצלחת! 

  

  

  כל האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד.


